
 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا

 تكامل اإلقليميمن أجل 
 

 
  الخبراء حول تقرير السياسة االجتماعية في جمهورية السوداناجتماع

 
  المتوقع عقده في الخبراءاجتماعمذكرة توضيحية حول 

٢٠٠٧ ديسمبر/كانون األول ١٠ الخرطوم،  
 

 ملخص

في إطار ، تحضير تقرير السياسة االجتماعية في جمهورية السودانفي تنمية االجتماعية تقوم إدارة ال 
مبنية  ،صياغة سياسة اجتماعية متكاملةلبلورة وللدول العربية الفني تقديم الدعم في الجهود التي تقوم بها االسكوا 

د الفرص والتحديات التي تواجه حديلالوطني هذا التقرير يأتي  .تكافؤ الفرص واإلنصاف االجتماعيأساس على 
 .السياسة االجتماعية في السودان

 

وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل بالتعاون مع  االسكوا  التنمية االجتماعية فيشعبةتقوم  
 في ،٢٠٠٧ديسمبر / كانون األول١٠وبمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنظيم اجتماع خبراء في 

مراجعة مسودة ل خبير وطني من مختلف مناطق السودان، ٢٥-٢٠سيشارك في االجتماع حوالي . طومالخر
كما سيكون هذا االجتماع فرصة . الالزمة قبل إصدارهالمقترحات وتقديم السياسة االجتماعية الوطني حول تقرير ال

بما تي يمكن تنفيذها في مراحل الحقة  حول األنشطة ال والعاملين في الشأن االجتماعيبين الخبراءاآلراء لتبادل 
التي قد تساعد الدولة ، ٢٠٠٨فيها تنظيم مؤتمر وطني حول السياسة االجتماعية في جمهورية السودان بداية عام 

 .بلورة رؤية شاملة لسياسة اجتماعية متكاملةعلى السودانية 
 

 
 خلفية

  Peer( في اجتماعين لألقران  في السودان ةماعيولية لتصميم تقرير السياسة االجتاألمسودة اللقد تم مراجعة 
(Review Meetings.٢٤ في الخرطوم والثاني في ٢٠٠٧يونيو / حزيران٢٦ األول في  االجتماع عقد 

بناء  على توصيات المجتمعين قام خبير وطني بتحضير .  في جوبا في جنوب السودان٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
/  كانون األول١٠ اجتماع الخبراء الذي سيعقد في المسودة األولى لهذا التقرير والتي سيتم تقديمها للمراجعة في

 .٢٠٠٧ديسمبر 
 

 أهداف التقرير

والتداول حول بعض الهدف األساسي من تقرير السياسة االجتماعية في السودان هو إطالق المناقشات إن  
، ولتقديم صورة وتحليل الوضع الحالي للسياسة االجتماعية في  العامةالخيارات اإلستراتيجية األساسية للسياسة

تقييم أبعاد اإلنصاف وسيقوم التقرير في إلقاء الضوء على وضع التنمية االجتماعية في السودان، . السودان
كما . فيها الوسائل المتاحة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسة االجتماعيةاالجتماعي في صياغة السياسة العامة، بما 

لصانعي السياسات والمعنيين في السياسة االجتماعية في الموجهة التقرير مجموعة من التوصيات سيتضمن 
 .السودان

 
  الخبراءاجتماعالنتائج المتوقعة من 

 أمااللغة العربية ب مسودة التقرير ستقدم .تقريرلبمراجعة نقدية ل الخبراء اجتماعسيقوم المشاركون في  
وسيقوم المشاركون .  اللغة العربية واالنكليزية، عبر الترجمة الفورية المتوفرة خالل االجتماعبالمداوالت ستكون 

سيتم إدماج كما  .التقريرهذا المطروحة في االجتماعية لمضمون والمقاربات تقنية لخالل المداوالت في مراجعة 
 ذلك إلى باإلضافة. ٢٠٠٨يناير / المتوقع إصداره في كانون الثاني،لتقريرالنسخة النهائية لالمشاركين في صيات تو

المتعلقة والسيما  ، المقترحةاألنشطة والتعليق على  الالحقةخطة العملوضع يتوقع أن يساهم المشاركون في 
 . الوطني للسياسة االجتماعية في السودانبالمؤتمر


